Intego sætter
strøm til Bella Center
i travle perioder
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En afdeling i vækst

Intego træder til med kort varsel

Fra en messe til en ny
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BC Hospitality Group er en af Danmarks største virk-

At levere strøm til arrangement-branchen kræver rutine

jeg startede hos Intego i maj 2016. Efterfølgende har vi

arbejdet på at komme ind på det sjællandske erhvervsog industrimarked, hvor vi har gennemgået en rivende
udvikling med spændende projekter, faste samarbejdspartnere og budt velkommen til mange nye kompetente
kollegaer,” fortæller Christian Larsen.
Selvom København er en af Integos nyeste afdelinger,
så har afdelingen på kort tid formået at sætte sig selv
på det sjællandske landkort. Afdelingen er blandt andet
blevet omdrejningspunkt for et landsdækkende samarbejde med mobilselskabet 3 (HI3G) og har indgået en
landsdækkende aftale med AudioNova Hørecenter.

